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(ق٥٤٨-٥٨٣) واﮐﺎوی ﻓﺮاز و ﻓﺮود ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻠﻮک ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر
 اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺸﮕﺎه اروﻣﯿﻪ: ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ
(morsalpour@lihu.usb.ac.ir)  داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن:ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺮﺳﻠﭙﻮر
ﭼﮑﯿﺪه

Abstract
Khorasan was important in Seljuk rule, and at the
beginning of the formation of the Seljuk rule, Cheghri
Beig took it to prevent the invasion of Qarakhanis,
Ghaznavids, Ghaznavids and other Guzs. Calm and
rebellion took place after the primary damage which
occurred during the arrival of the Seljuks, in the
Cheghri and Alb Arsalan periods. Alb Arsalan and
Malkshahh paid more attention to the center and west
of the empire, when the Sanjar of Khorasan came to
the center of Seljuk rule. The great Khorasan, which
was the center of the empire during the Sultan Sanjar
period and had a great economic and social
prosperity, suffered from unfavorable conditions by
attacking Ghuz in various cities, and in the sixth
century AH, the political, social, and economic
situation in Khorasan was disrupted. The decline of
the Seljuks power in Khorasan was accompanied by
the collapse of political affairs and separation of the
Sanjar amirs, along with the attempts of
Khwarazmshahids and Ghorids. The government of
Moayed and his successors, whom Jozjani called
Neishabours governor, was one of the facets of
struggle for power and attempts to gain territory in
Khorasan. Accordingly, the purpose of this article is
to examine the political history of their rule. since the
explanation of the political and social situation in
Khorasan in the second half of the sixth century.
Keywords: Khorasan, Sultan Sanjar, Moayed ibeh,
Ghuz, Neyshabur, Thoghanshah

 ﻣﺆﯾﺪ آی.ﻣﺮگ ﺳﻨﺠﺮ ﺗﻔﺮق ﻗﺪرت و ﻗﻠﻤﺮو را در ﺧﺮاﺳﺎن در ﭘﯽ داﺷﺖ
ﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﴎداران ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺤﻮﻻت اواﺧﺮ7اﺑﻪ از ﻗﺪر
 وی در دورهی اﺳﺎرت ﺳﻨﺠﺮ.زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪای داﺷﺖ
 ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از،ﻮد در ﮐﻨﺎر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻏﺰﻫﺎC ﺗﻼش
 ﺗﮑﺎﭘﻮﻫﺎی ﻣﺆﯾﺪ ﻣﻌﺎرض ﺑﺎ ﮔﺴﱰش.ﻣﺪﻋﯿﺎن ﻗﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
 ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ. ﻏﻮرﯾﺎن و ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻋﺮاق ﺑﻮد،ﻃﻠﺒﯽ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺖاول ﺑﻪ-ﺑﺎ روش و روﯾﮑﺮد ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻠﻮک ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪﻧﺪ
از ﺧﻼء ﻗﺪرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺮگ ﺳﻨﺠﺮ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد
ﺎﯾﻨﺪ؟ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪC اﺳﺘﻔﺎده
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد و ﻗﺪرت ﻓﺰاﯾﻨﺪه
ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻠﻮک ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻮده
 ﻣﺆﯾﺪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﺎﻧﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ ﻗﻠﻤﺮو و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ.اﺳﺖ
ﺎﯾﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ وﯾﺮاﻧﮕﺮیﻫﺎی ﻏﺰﻫﺎ راC ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺪرت رو ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن
 ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﺤﻮﻻت اﯾﻦ دوره را ﺑﺘﻮان ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای.ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺮای ﺣﻤﻼت وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻣﻐﻮل و وادادﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﴍق اﯾﺮان ﻃﯽ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ
.در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ
، ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ، ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ، ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر، ﺧﺮاﺳﺎن:واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی
ﻃﻐﺎﻧﺸﺎه

(momeni2003@yahoo.com) (٠٩١٨٨٧٢١٧٢٠)  ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺆﻣﻨﯽ:*ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
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اﻏﻠﺐ آن آﺛﺎر در ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻋﺮاق ﯾﺎ ﺷﺎم ﺗﺤﺮﯾﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ-

ﺧﺮاﺳﺎن در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺖ و در

اﻧﺪ ،در ﻣﻮرد ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ

اﺑﺘﺪای ﺗﮑﻮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ،ﭼﻐﺮیﺑﯿﮓ آن را در اﺧﺘﯿﺎر

ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ اراﺋه Cﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﱰ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد اﯾﻦ دوره

ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ از ﻫﺠﻮم ﻗﺮاﺧﺎﻧﯿﺎن ،ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ،ﻗﺒﭽﺎقﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻏﺰﻫﺎ

را اﺑﻦ ﻓﻨﺪق در ﻣﺸﺎرب اﻟﺘﺠﺎرب اراﺋه داده ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از

ﻣžﻧﻌﺖ Cﺎﯾﺪ .ﭘﺲ از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﮐﻪ در ﺑﺪو ورود

ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺪد ﺧﻼﺻﻪای از آنﮐﻪ در اﻟﮑﺎﻣﻞ

ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن وارد آﻣﺪ ،در دوره ﭼﻐﺮی و آﻟﺐ ارﺳﻼن آراﻣﺶ

و اﺣﺘً žﻻ ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ

ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ و آﺑﺎداﻧﯽ رخCﻮد .آﻟﺐ ارﺳﻼن و ﻣﻠﮑﺸﺎه ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ

اﯾﻦ دوره را ﺗﺮﺳﯿﻢ Cﻮد .ﺑﯿﺸﱰ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ دﺳﺘﻪ اول در

ﻣﺮﮐﺰ و ﻏﺮب اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺗﻮﺟﻪ Cﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﺳﻠﻄﺎن

اﯾﻦ دوره ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﻠﻪ ﻏﺰﻫﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺨﺮب آﻧﺎن ﺑﺮ

ﻣﺤﻤﺪ در ۵۱۱ق ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺰرگ

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن اﺷﺎره دارﻧﺪ و ﮐﻤﱰ ﺑﻪ ﻣﻠﻮک ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺗﻮﺟﻪ

ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻠّﺖ رواﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ

ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺑﺰرگ ﺷﺪ .ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺰرگ ﮐﻪ در دوره ﺳﻠﻄﺎن

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ آن ﻧﻨﻤﻮدهاﻧﺪ .از ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺳﻨﺠﺮ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﭙﺮاﺗﻮری و دارای روﻧﻖ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دوﻟﺖ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن ﺗﺄﻟﯿﻒ ﻗﻔﺲ

اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘžﻋﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻏﺰﻫﺎ اوﺿﺎع ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪی

اوﻏﻠﯽ اﺷﺎره Cﻮد .در اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺆﻟﻒ در ﺑﺤﺚ از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی

ﯾﺎﻓﺖ و در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ،

ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﺳﻠﻄﺎن آﺗﺴﺰ و ﺳﻠﻄﺎن ﺗﮑﺶ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه اﺷﺎرهای

اﺟﺘžﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺮاﺳﺎن دﭼﺎر ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪ .اﻓﻮل

ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت دارد .از

ﻗﺪرت ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن در ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻮأم ﺑﺎ ﮔﺴﯿﺨﺘﮕﯽ اﻣﻮر ﺳﯿﺎﺳﯽ

دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺮﮐﺎن در دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺗﺄﻟﯿﻒ

و ﺗﺠﺰﯾﻪﻃﻠﺒﯽ اﻣﺮای ﺳﻨﺠﺮ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻄﻮت و ﻏﺎرت ﻏﺰﻫﺎ و

ﻣﺤﻤﺪ آﻟﺘﺎی ﮐﻮی ﻣﻦ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺷﺎره Cﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﺗﮑﺎﭘﻮﻫﺎی ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن و ﻏﻮرﯾﺎن ﺑﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ

ﻣﻔﯿﺪی درﺑﺎره ﺗﻼش ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ﻗﺪرت ﻏﺰﻫﺎ اراﺋﻪ داده

و اﺧﻼﻓﺶ ﮐﻪ ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ آنﻫﺎ را »ﻣﻠﻮک ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﯾﮑﯽ

اﺳﺖ.

از اﺿﻼع ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺮ ﴎ ﻗﺪرت و ﺗﮑﺎﭘﻮ در ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ
ﻗﻠﻤﺮو در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ آنﻫﺎ اﺳﺖ .اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﴐ ازاﯾﻦروی
اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﱰی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘžﻋﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن در ﻧﯿﻤﻪ دوم ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻓﺎرغ از ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﻮک
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﴩﯾﺢ ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ آن را وﺟﻬﻪ
ﻫﻤﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده .ﺳﺆال اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻠﻮک ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر )ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ و
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ( در اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺑﻮده
اﺳﺖ؟ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ
ﻓﺎﻗﺪ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮد .ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﻣﮑﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت روﺑﻪ رﺷﺪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن
ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ در ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﻠﻮک ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺗﮑﺎﭘﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ در اواﺧﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎن
ﺳﻨﺠﺮ
ﺳﻨﺠﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻘﺘﺪری ﺑﻮد ﮐﻪ در دورهی اوج ﻗﺪرﺗﺶ ،ﺣﯿﻄﻪ-
ی ﻧﻔﻮذش از ﯾﮏﺳﻮ ﺗﺎ ﺑﻐﺪاد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺎ ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ و
ﻣﺮزﻫﺎی ﻫﻨﺪ ﻣﯽرﺳﯿﺪ .اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ
اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﺴﻠﻂ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮ اﻣﻮر دﭼﺎر
ﺧﺪﺷﻪ ﺷﺪ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ وﻫﻨﯽ ﮐﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ وی ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل ۵۳۶ق و ﺷﮑﺴﺖ از ﻗﺮاﺧﺘﺎﯾﯿﺎن در ﺟﻨﮓ
ﻗﻄﻮان ﺑﻮد .ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﱪد ﻗﻄﻮان »ﮐﺎر
ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﮔﺮﻓﺖ« )ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ.(۲۶۲/۱ :۱۳۶۳ ،
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻧﱪد ﺣﮑﺎم ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺼﯿﺎن Cﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﺘﻘﻼل
ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﻨﺠﺮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آن اﻧﺪازه ﺗﻮان
داﺷﺖ ﮐﻪ ارﮐﺎن ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﺎزﺳﺎزی Cﻮده و ﯾﺎﻏﯿﺎن را ﺗﺎﺑﻊ

ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

ﺧﻮد Cﺎﯾﺪ .ﻟﮑﻦ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻤﱰ از ﯾﮏ دﻫﻪ از اﯾﻦ ﻧﱪد،

ﻣﻨﺎﺑﻊ دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﴐ ﺗﻨﻬﺎ در

ﺿﻌﻒ و ﭘﯿﺮی ﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺖ و ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ اﻣﺮا ﺑﺮ اﻣﻮر،

ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻏﺰﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻔﺼﻠﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی

ﻓﺘﻮر در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻨﺠﺮ راه ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻨﺪاری ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن

ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺳﻨﺠﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ازاﯾﻦروی ﮐﻪ

ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻨﺠﺮ اﻣﺘﺪاد ﯾﺎﻓﺖ اﻣﯿﺮان ﺑﺮ وی ﭼﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ و

راوﻧﺪی ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮان »ﭼﻮن دﺳﺘﯽ ﺑﺎﻻی دﺳﺖ

ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﯿﺴﺖ )ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ .(۶۸۶/۴ :۱۳۵۸ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ

ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪﻧﺪ دﺳﺖ ﺗﻄﺎول از آﺳﺘﯿﻦ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺎ

راوﻧﺪی ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺰﻣﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻏﺰﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﺎ اﴏار

ﺳﺘﻢ آﻏﺎز ﻧﻬﺎدﻧﺪ« )راوﻧﺪی.(۱۷۱ :۱۳۶۴ ،

ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻣﯿﺮان ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﯿﺮ ﯾﺮﻧﻘﺶ ،اﻣﯿﺮ ﻋﻤﺮ ﻋﺠﻤﯽ و

ﯾﮑﯽ از اﻣﺮای ﺑﺰرگ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻀﻌﯿﻒ

ﺑﻪوﯾﮋه اﻣﯿﺮ ﻣﺆﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ آنﻫﺎ رﻓﺖ )راوﻧﺪی۱۷۹ :۱۳۶۴ ،؛

ﺣﮑﻮﻣﺖ او داﺷﺖ ،ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ ﺑﻮد .ﻣﺆﯾﺪ از ﻣﺤﺮﮐﺎن اﺻﻠﯽ

 .(koymen,2004:300در اﯾﻦ ﻧﱪد ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ از ﻏﺰﻫﺎ

ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻏﺰﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﺟﺰ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﺠﺮ

ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده و اﺳﯿﺮ ﺷﺪ .ﻓﺮوزاﻧﯽ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﻏﺰﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻨﺠﺮ را

و وﯾﺮاﻧﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﻓﺘﻨﻪ ﻏﺰ ﺑﻪ ﺳﺎل ۵۴۸ق

ﻣﺒﺪأ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﻬﻤﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻓﺮوزاﻧﯽ.(۱۹۹ :۱۳۹۳ ،

اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﻏﺰان اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻃﻮاﯾﻒ ﺗﺮک ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ

ﮔﺮوﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻃﻐﯿﺎن ﻏﺰ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ داﺧﻞ Cﻮدن

ﺧﺘﻼنِ ﺑﻠﺦ
ﻗﺮاﺧﺘﺎﯾﯿﺎن از ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ راﻧﺪهﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ َ

اﯾﻼت ﺻﺤﺮاﻧﻮرد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺟﺘžﻋﯽ و

ﮐﻮﭼﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻏﺰﻫﺎ ﭼﻬﻞ ﻫﺰار

ﻣﺪﻧﯽ اﯾﻦ ﴎزﻣﯿﻦ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮔﺮدد )ﮔﺮوﺳﻪ،

ﺧﺘﻼن و َﭼﻐﺎﻧﯿﺎن و ﺣﺪود ﺑﻠﺦ و
ﺧﺎﻧﻮار ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ »در وﻻﯾﺖ َ

 .(۲۷۳ :۱۳۷۹اﻣﯿﺮ ﻣﺆﯾﺪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺒﺎب ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻠﻄﺎن

ﻗﻨﺪوز و ﺑَﻘﻼن اﻗﺎﻣﺖ Cﻮدﻧﺪ« )ﺧﻮاﻧﺪﻣﯿﺮ.(۵۱۰/۲ :۱۳۸۰ ،

ﺳﻨﺠﺮ ﺑﻮد .راوﻧﺪی ﺑﺮ ﻣﺆﯾﺪ ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻨﮓ

ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮرﺧﺎن ﭼﻮن ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای و اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺰﻫﺎ

ﺑﺎ ﻏﺰﻫﺎ ﺷﺪه و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ دﺷﻤﻨﯽ ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎ آیاﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ

اﻓﺮادی ﻣﺆﻣﻦ و آرام ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺘﻢ ﻋžل ﺳﻠﻄﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﻮرش

ﻗﺼﻮر آنﻫﺎ در ﺟﻨﮓ و ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺪ )راوﻧﺪی،

آنﻫﺎ ﺷﺪ .اﻣﺎ اﺣﺘً žﻻ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪاری ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ-

 .(۱۷۹ :۱۳۶۴ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺳﻨﺠﺮ را اﯾﻦ

ﻧﻮﯾﺴﺪ ﻏﺰﻫﺎ »ﺑﺮای ﺳﺘﻢ ﻓﺎل ﻣﯽزدﻧﺪ« )ﺑﻨﺪاری:۱۳۵۷ ،

ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻏﺰان دﺳﺖ از ﺟﺎن ﺷﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﺸﱰ اﻣﺮا ﺑﺮای

 .(۳۳۸آﻗﴪاﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم وﻻﯾﺎت و ﺣﺸﻢ ﺳﻠﻄﺎن

آﻧﮑﻪ ﺑﺎ اﻣﯿﺮ ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺰرگ و ﯾﺮﻧﻘﺶ ﺧﻮب ﻧﺒﻮدﻧﺪ در ﺟﻨﮓ

از ﺣﻀﻮر ﻏﺰﻫﺎ در رﻧﺞ ﺑﻮدﻧﺪ )آﻗﴪاﯾﯽ.(۲۲ :۱۳۶۲ ،

ﺳﺴﺘﯽ ﮐﺮدﻧﺪ )ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ .(۶۸۷/۴ :۱۳۵۸ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ

زاﭘﻮرﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺰﻫﺎ ﺧﻮد را از ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺮ درﺑﺎر ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﭼﯿﺮﮔﯽ داﺷﺖ

ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ Cﻮده و از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮ اﻗﺘﺪاری ﻏﯿﺮ از

و ﺗﺤﮑﻢ او ﺳﺒﺐ رﻧﺠﺶ اﻣﺮای دﯾﮕﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.

روﺳﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﺧﻮدداری ﻣﯽCﻮدﻧﺪ ) Zaporozhets,

رﻫﱪان ﻏﺰﻫﺎ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺳﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ وی

 .(2012: 187ﻏﺰﻫﺎ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻄﺒﺦ-

اﯾﺴﺘﺎده و ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻨﺎم وی ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻦ اﻗﺪام،

ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﯽدادﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺤﺼﻞ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻨﺠﺮ را ﺑﻪ ﭼﯿﺰی Cﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ وی را ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﮐﺸﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻗﺪام ﴎان ﻏﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ

آﻟﺖ دﺳﺖ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺨﺘﯿﺎر از ﺳﻠﻄﺎن

اﻇﻬﺎر اﻃﺎﻋﺖ Cﻮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺧﺮاج

درﺧﻮاﺳﺖ Cﻮد ﺷﻬﺮ ﻣﺮو را ﺑﻪ وی اﻋﻄﺎ ﮐﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺠﺮ

ﻣﺮﺳﻮم ،ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺻﺪ ﻫﺰار دﯾﻨﺎر ﭘﺮداﺧﺖ

ﺑﺎ ادﻋﺎی داراﳌﻠﮏ ﺑﻮدن ﻣﺮو ،از واﮔﺬاری آن اﻣﺘﻨﺎع Cﻮد ،وی

ﮐﻨﻨﺪ )اﺑﻦ ﺟﻮزی .(۴۳۰/۲۰ :۱۴۳۴،ﺑﺰرﮔﺎن درﮔﺎه ،ﺳﻨﺠﺮ را

را ﺑﻪ ﺳﺨﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ )اﺑﻦﮐﺜﯿﺮ۲۳/۱۲ :۱۴۰۷ ،؛ اﺑﻦ-

ﺑﻪ ﺻﻠﺢ ﻣﺸﻮرت دادﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻣﯿﺮ ﻗžج ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻠﺦ ﺳﻠﻄﺎن را ﺑﻪ

اﻟﻮردی .(۵۲ /۲ :۱۴۱۷،اﺑﯽاﻟﻔﺪاء ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ

ﺟﻨﮓ ﺗﺤﺮﯾﺾ Cﻮد .ﻏﺰﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻗžج ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻠﺦ ﺷﻮرﯾﺪه و او

ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا از ﺗﺨﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪ و وارد ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻣﺮو ﺷﺪ و از

را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ آورﻧﺪ .ﺳﻨﺠﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ را ﺑﺮﻧﺘﺎﺑﯿﺪ و ﺿﻤﻦ اﻣﺘﻨﺎع

ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮد )اﺑﯽاﻟﻔﺪاء ،ﺑﯽﺗﺎ .(۲۷ ،۳ :ﻇﺎﻫﺮا ً در اﺑﺘﺪا

از ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻮزش ﻏﺰﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮی ﺟﺮار ﺑﻪ ﴎﮐﻮﺑﯽ آنﻫﺎ

ﻏﺰﻫﺎ از ﺳﻠﻄﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪﻫﺎ او را در ﯾﮏ

ﺷﺘﺎﻓﺖ )ﺑﯿﻀﺎوی.(۱۱۱ :۱۳۸۲،

ﻗﻔﺲ آﻫﻨﯽ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺳﺒﻂ ﺑﻦ ﺟﻮزی:۱۴۳۴ ،

ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ ازﺟﻤﻠﻪ اﻣﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﺑﻪ

 .(۴۳۰/۲ﻏﺰﻫﺎ ﺧﺮاﺳﺎن را ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ Cﻮدﻧﺪ و در

ﴎﮐﻮﺑﯽ ﻏﺰﻫﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺮ

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮاﮐﻨﺪهﺷﺪه و آنﻫﺎ را ﻏﺎرت Cﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ

ﻏﺰﻫﺎ رﺣﻢ ﮐﺮد وﻟﯽ اﻣﯿﺮ ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺰرگ و ﯾﺮﻧﻘﺶ ﻣﺮوزی ﻣﺎﻧﻊ

اﺑﺘﺪا ﻣﺮو را ﮐﻪ ﺗﺨﺘﮕﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﺑﻮد ﺳﻪ روز ﻏﺎرت Cﻮدﻧﺪ

...

در ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﮔﺮدﻧﮑﺸﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ )ﺑﻨﺪاری.(۳۳۲ :۱۳۵۷ ،

ﺷﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺪون ﺗﺄدﯾﺐ ﻏﺰان ﺑﻪﻫﯿﭻوﺟﻪ
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و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر رﻓﺘﻪ و آن را ﺑﻪ ﺑﺎد ﻧﻬﺐ و ﻏﺎرت داده و

اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻏﺰان و رﺳﻮﻻن آنﻫﺎ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﮑﺮد )اﺑﻦ-

ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻧﻔﻮس و ﻋﻠ žرا ﮐﺸﺘﻨﺪ آﻧﺎن ﺳﻨﺠﺮ را ﺑﺎ ﺧﻮد

اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر .(۹۶/۲ :۱۳۸۶ ،ﺣﺘﯽ روﺳﺎی ﻏﺰﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ

ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ او ﺳﻠﻄﺎن ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ او

ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﺑﺮای ﻣﴩوﻋﯿﺖ دادن ﺑﻪ اﻋžل ﺧﻮد ،ﻣﺤﻤﻮد

ﺗﻮﺟﻪ Cﯽﮐﺮدﻧﺪ )راوﻧﺪی۱۸۰ :۱۳۶۴ ،؛ اﺑﯽاﻟﻔﺪاء ،ﺑﯽﺗﺎ:

ﺧﺎن را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان رﮐﻦاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﻠﻄﺎن

۲۷-۲۹/۳؛ اﺑﻦﺟﻮزی۴۵۷/۲۰ :۱۴۳۴ ،؛ اﺑﻦاﻟﻮردی:۱۴۱۷ ،

ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ )ﻗﻔﺲاوﻏﻠﯽ،

 .(۵۵/۲ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﭼﻮن ﻃﻮس ،ﺟﻮﯾﻦ ،اﺳﻔﺮاﯾﻦ ﻧﯿﺰ

.(۸۱ :۱۳۶۷

ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺰﻫﺎ ﻏﺎرت ﺷﺪ .ﻋﻠ žو ﺑﺰرﮔﺎن زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺰﻫﺎ

اﻣﺮای ﺳﻨﺠﺮ ﭘﺲ از اﺳﺎرت او در ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺮاﮐﻨﺪهﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ

ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ زﻧﺪﺧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ۵۴۹ق

ﺷﻬﺮﻫﺎی آن ﺳﺎﻣﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد درآورده و ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ

در ﴎﺧﺲ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ )ﺣﻤﻮی .(۶۳۵/۲ :۱۳۸۳ ،ﻏﺰﻫﺎ

در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺰﻫﺎ ﭘﺎﯾﺪاری Cﺎﯾﻨﺪ .ﺑﯿﺸﱰ اﻣﺮای ﺳﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه

ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﮐﺸﺘﺎر و ﻏﺎرت Cﻮدﻧﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ در

ﻣﺆﯾﺪ و ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻓﺨﺮ اﳌﻠﮏ وزﯾﺮ ﺳﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر رﻓﺘﻪ و

۵۴۸ق ﺟﻤﻌﯿﺖ زﯾﺎدی از ﻣﺮدم ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.

ﺳﻠﯿžﻧﺸﺎه ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮادرزاده ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ -ﮐﻪ وﻟﯿﻌﻬﺪ او

زﻣﺠﯽ اﺳﻔﺰاری وﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در ۵۵۰ق ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺰﻫﺎ را

ﺑﻮد -را ﺑﻪ ﺗﺨﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻨﺎم او ﮐﺮدﻧﺪ )اﺑﻦاﺛﯿﺮ،

ﻣﺬﮐﻮر Cﻮده اﺳﺖ )زﻣﺠﯽاﺳﻔﺰاری.(۲۴۴-۲۴۳ /۱ :۱۳۳۸ ،

۱۸۰/۱۱ :۱۳۸۵؛  .(koyman,2004:305اﺑﻦاﺳﻔﻨﺪﯾﺎر

در ۵۵۳ق ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺪدا ً ﻏﺰﻫﺎ ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را ﻏﺎرت Cﻮدﻧﺪ )اﺑﻦ-

رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی از اﻣﺮای ﻓﺮاری ﺳﻨﺠﺮ دارد و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﺑﻌﺪ از

ﺟﻮزی .(۱۳۴/۱۸ :۱۴۱۲ ،ﺷﺪت ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻫﺠﻮم ﻏﺰان در

اﺳﺎرت ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﺰان ،ﺑﯿﺸﱰ اﻣﺮای ﺳﻨﺠﺮ ﺑﻪ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد ،ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻋﺘﺒﻪ اﻟﮑﺘﺒﻪ از ﺧﺮاﺳﺎن در

ﺧﺪﻣﺖ اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺗﺎجاﳌﻠﻮک ﻣﺮداوﯾﺞ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ در اﺳﱰآﺑﺎد

اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان »ﻣﻮﺿﻌﯽ ﯾﮑﴪ ﺧﺮاب و ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﯽﻧﺎن و

رﻓﺘﻨﺪ و ﺳﻠﯿžﻧﺸﺎه ﺑﺮادرزادهی ﺳﻠﻄﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه آﻧﺎن ﺑﻮد و

آب« )ﺟﻮﯾﻨﯽ (۱۵۳ :۱۳۸۴ ،ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﺎن

اﺳﭙﻬﺒﺪ از آﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﮔﺮﻣﯽ اﻧﺠﺎم داد )اﺑﻦاﺳﻔﻨﺪﯾﺎر،

اﻣﺮای ﻏﺰ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن

 .(۹۲/۲ :۱۳۸۶ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻠﯿžن اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ

اﺗﻔﺎقﻧﻈﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺟﺪا و ﺳﻔﺮا

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻏﺰﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد ،اﻣﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ اﻣﻮر

و اﯾﻠﭽﯿﺎن ﻣﺴﺘﻘﻞ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﺑﺪ .وی ﮐﻔﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﻫﻤﻪی

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ را -ﮐﻪ در دﺳﺖ آنﻫﺎ اﺳﯿﺮ

اﻣﺮا در ﺧﺪﻣﺖ او ﻣﺘﻔﻖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺳﻠﯿžن در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﻗﺪام

ﺑﻮد  -ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺘﺒﻮع ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن

ﺳﭙﺎﻫﯽ ﻓﺮاﻫﻢ Cﻮده و ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻏﺰﻫﺎ ﺷﺘﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﻏﺰﻫﺎ ﮐﻪ

ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﺎر از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺣﺎﮐﻢ -وﻟﻮ ﺑﻪﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ-

ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﺟﺴﺎرت ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﭙﺎه

و ﺟﻠﺐ اﻋﺘžد ﻣﺮدم و ﮐﺴﺐ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ )ﻗﻔﺲ-

ﺳﻠﯿžن را در ذیﻗﻌﺪه ۵۴۸ق ﻫﺰﯾﻤﺖ Cﻮده و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ

اوﻏﻠﯽ .(۸۱ :۱۳۶۷ ،ﻏﺰان در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ

راﻧﺪﻧﺪ و در ذیﺣﺠﻪ ۵۴۹ق ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻏﺰﻫﺎ اﻓﺘﺎد

ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺣﺘﯽ

)اﺑﻦاﺛﯿﺮ۱۳۸۵ ،ق۱۸۰ /۱۱ :؛ ﻗﻔﺲاوﻏﻠﯽ.(۷۸ :۱۳۶۷ ،

آﻧﺎن ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ

ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﯿžن ﭘﺲ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺧﺮاﺳﺎن را ﺗﺮک Cﻮد و ﺑﻪ

ﻃﺮﯾﻖ از ﺳﺎﯾﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺧﺎرج

ﻗﻠﻤﺮو آﺗﺴﺰ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه رﻓﺖ .وی ﺑﺎ دﺧﱰ آﺗﺴﺰ ازدواج Cﻮد،

ﺷﻮﻧﺪ .اﺑﻦ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﻏﺰان ﻫﻤﻪ

اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ از ﭼﺸﻢ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه اﻓﺘﺎد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﺮاق

ﺧﺮاﺳﺎن را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻃﻮﻃﯽ ﺑﯿﮓ و ﻗﺮﻗﻮد ﮐﻪ ﻣﻬﱰ و ﴎور و

رﻓﺖ .اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ،ﺑﺪرﻓﺘﺎری و ﺳﻮء ﺗﺪﺑﯿﺮ ﺳﻠﯿžن و ﻣﺮگ ﻃﺎﻫﺮ

ﭘﺎدﺷﺎه ﻏﺰان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﺮﮐﺪام رﺳﻮﻟﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺰد اﺳﭙﻬﺒﺪ

ِ
اﳌﻠﮏ وزﯾﺮ را از ﻋﻮاﻣﻞ اﺧﺘﻼل اﻣﻮر
ﺑﻦ ﻓﺨﺮ اﳌﻠﮏ ﺑﻦ ﻧﻈﺎم

ﻣﺎزﻧﺪران ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﭘﯿﻐﺎم دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺠﺮ دﺷﻤﻦ ﺗﻮ ﺑﻮد و

ﺣﮑﻮﻣﺖ او داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )اﺑﻦاﺛﯿﺮ.(۱۸۰ ،۱۸۲/۱۱ :۱۳۸۵ ،

ﻣﺎ او را ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دادﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺮاﺳﺎن را ﺑﯿﻦ ﺧﻮد

در ﺑﺮاﺑﺮ دو ﻧﯿﺮوی ﺟﺪاﯾﯽﻃﻠﺐ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺮای ﺳﻨﺠﺮ و ﻏﺰﻫﺎ ،ﺑﻪ

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻬﻢ اﺳﭙﻬﺒﺪ را ﺑﺎﺷﺪ و دو ﺳﻬﻢ ﻏﺰان را .اﻣﺎ

رﻫﱪی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻮد و ﺳﻠﯿžن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻧﺎﻻﯾﻖ و
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ )ﺑﺎﺳﻮرث.(۱۵۴ :۱۳۸۹ ،

ﺳﻨﺠﺮ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻐﺮاﺧﺎن را ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ.

ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ از ﺧﺮاﺳﺎن را ﻣﺘﴫف ﺷﺪﻧﺪ.

در ۵۴۹ق ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎن رﻓﺖ و اﻣﺮاء ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ

ﻏﻮرﯾﺎن ﺗﻼش Cﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮات را ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮهی ﺧﻮد درآورﻧﺪ.

ﻧﺰد وی اﺟﺘžع Cﻮدﻧﺪ و ﺧﻄﺒﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﺮ

آﺗﺴﺰ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻨﺠﺮ ﺷﻮرش Cﻮده و ﻫﺮ ﺑﺎر

ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ )ﻓﺼﯿﺢﺧﻮاﻓﯽ(۲۴۷/۲ :۱۳۸۶ ،؛ اﻣﺎ

ﺗﺴﻠﻂ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن را ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ در

وی ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﻪی اﻣﺮا را ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮهی ﺧﻮد درآورد.

ﺧﺮاﺳﺎن ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻏﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی

در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺆﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ آیاﺑﻪ از ﻣﺤﻤﻮد ﺟﺪا ﺷﺪ و ﺗﻼش Cﻮد

ﺧﺮاﺳﺎن ﯾﻮرش ﺑﺮده و ﺑﺮ آنﻫﺎ ﭼﯿﺮه ﺷﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ دوﻟﺖ آل

ﺗﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺼﺎﺣﺐ Cﺎﯾﺪ .وی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ

ﺳﻠﺠﻮق ذﮐﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ آﺗﺴﺰ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺎرت ﺳﻨﺠﺮ ،در ﭘﯽ

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد و از ﭘﯿﻮﺳ Ôﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد اﺑﺎ Cﻮد .ﺳﻠﻄﺎن

ﮔﺴﱰش ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد ﺑﻮد )ﻋžداﻟﺪﯾﻦﮐﺎﺗﺐ.(۱۴۳ :۲۰۰۵ ،

ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻠﺤﻖ

ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ آﺗﺴﺰ ﭘﺲ از اﺳﺎرت ﺳﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ-

ﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﻣﺆﯾﺪ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ

ی او ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن آﻣﺪه و »ﺧﺮاﺳﺎن را ﻓﺮوﮔﺮﻓﺖ« )ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای،

ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﭙﺮدازد )اﺑﻦاﺛﯿﺮ .(۱۸۳-۱۸۴/۱۱ :۱۳۸۵ ،رﻓÔ

 .(۱۳۶/۲ :۱۳۸۱اﺑﻦ اﺛﯿﺮ اوﺿﺎع اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪی زﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ

ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎن را ﻣﯽﺗﻮان در راﺳﺘﺎی ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺎ

ﺗﺮﺳﯿﻢ Cﻮده اﺳﺖ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :از ﻏﺰان و ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﺎن،

او در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر داﻧﺴﺖ .آﺗﺴﺰ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه از ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺤﻤﻮد

ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪای از ﺧﺮاﺳﺎن دﺳﺖﯾﺎﻓﺘﻪ و 7ﺎم درآﻣﺪﻫﺎی

ﺣžﯾﺖ Cﻮد و ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ ،او را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ داﺷÔ

آن را ﻣﺘﴫف ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﯿﭻ ﴎوری ﻫﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن را

ﻧﺴﺐ از دو ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﺠﻮق و اﻓﺮاﺳﯿﺎب ﺳﺘﻮد و اﻇﻬﺎر Cﻮد

ﮔﺮدآورده و ﻣﺘﺤﺪ ﺳﺎزد )اﺑﻦاﺛﯿﺮ.(۲۱۰/۱۱ :۱۳۸۵ ،

از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺤﻤﻮد در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ،اﻇﻬﺎر ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ

ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﺤﻤﻮد در ﻧﱪد ﺑﺎ ﻏﺰﻫﺎ و ﻋﺪم ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ،

ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺗﻮﯾﴪﮐﺎﻧﯽ .(۱۳-۱۴/۱ :۱۳۸۳ ،ﻣﺤﻤﻮد ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ

ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺳﻨﺠﺮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﻟﺘﺠﺎ ﺑﻪ درﺑﺎر آﺗﺴﺰ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه Cﻮد.

ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺰﻫﺎ ﻧﯿﺎﻓﺖ و از اﯾﺸﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد و ﺗﺎ

ﻣﺤﻤﻮد از آﺗﺴﺰ ﺑﺮای ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻏﺰﻫﺎ و اﺧﺮاج آﻧﺎن از ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺪد

آزادی ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ از اﺳﺎرت ﻏﺰﻫﺎ در ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺤﺪودی ﺑﻪ

ﺟﺴﺖ و آﺗﺴﺰ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺎ آﻣﺪ .آﻧﮕﺎهﮐﻪ اﺗﺤﺎد ﻣﺤﻤﻮد

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮداﺧﺖ .ﻗﻔﺲ اوﻏﻠﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺤﻤﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان

ﺑﺎ آﺗﺴﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﺑﻪواﺳﻄﻪی

دوﻣﯿﻦ اﻗﺪام ﺟﺪی ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎن دادن ﻣﺠﺪد ﺗﺸﮑﯿﻼت

ﻣﺆﯾﺪ

ﮔﺮﯾﺨﺖ

اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ در ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﯽداﻧﺪ )ﻗﻔﺲاوﻏﻠﯽ،

) .(koymen,2004:306ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﮏ

 .(۸۰ :۱۳۶۷ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻣﯿﺮ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ در دوره

ﺧﻮاﺳ Ôاز آﺗﺴﺰ ﭘﺸﯿžن و ﻧﮕﺮان ﺷﺪ ،ﴎاﻧﺠﺎم در ﺧﺒﻮﺷﺎن

اﺳﺎرت ﺳﻨﺠﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻫﻨﮓ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻏﺰﻫﺎ داﺷﺖ .وی

اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده و درﺑﺎره اﻣﻮر ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ

ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﻃﻮس و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻂ

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .رﺷﯿﺪاﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﯾﻦ ﻣﻬžﻧﯽ

ﺷﻮد و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد از ﺳﻠﻄﻪی ﻏﺰﻫﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣžﻧﻌﺖ

ﻗﺼﯿﺪهای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﻊ دارد:

Cﻮده و ﺣﺘﯽ ﺗﻼش Cﻮد ﺗﺎ ﻗﻠﻤﺮوی ﺧﻮد را ﮔﺴﱰش دﻫﺪ .اﻣﺎ
ﺗﮑﺎﭘﻮﻫﺎی ﻣﺆﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻮأم ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﺎرﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻏﺰﻫﺎ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ.
ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در دوره اﺳﺎرت ﺳﻨﺠﺮ در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎ ﺷﺪت و
ﺿﻌﻒ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد و ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ،ﻏﺰﻫﺎ و ﻣﺆﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺆﺛﺮ در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﴎداران ﺳﻨﺠﺮ
ﻼ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺴﺘﻘ ً
ﺣﮑﻤﺮواﯾﯽ Cﺎﯾﻨﺪ .اﺳžﻋﯿﻠﯿﺎنِ ﻗﻬﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻐﺘﻨﻢ
ﺷﻤﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن ﭼﻮن ﺧﻮاف و ﺗﻮاﺑﻊ آن

آیاﺑﻪ

از

اﺳﺎرت

ﻏﺰﻫﺎ

ﺟﻤﻌﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﯿﮏ ﺑﺮج در دو ﺳﻌﺪ
در ﯾﮏ ﴎای ﭘﺮده ﻣﯿﻤﻮن ،دو ﺷﻬﺮﯾﺎر
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﺷžره  ۶و  ۵ﮐﺘﺎب ﻋﺮاﺋﺲ اﻟﺨﻮاﻃﺮ و ۹ﺗﺎ ۵
ﻧﺴﺨﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻋﺮاﺋﺲ از ﺳﻮی آﺗﺴﺰ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ارﺳﺎل ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻮدت و ﺗﻬﻨﯿﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ و
در ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺤﻤﻮد اﻇﻬﺎر 7ﺎﯾﻞ Cﻮده ﺑﻪ ﺧﻮارزم ﺳﻔﺮ
ﮐﻨﺪ و آﺗﺴﺰ ﺑﻪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ،اﻧﴫاف او را ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ
)ﺗﻮﯾﴪﮐﺎﻧﯽ.(۱۵۷ :۱۳۸۳ ،

...

اﻣﺮای ﺳﻨﺠﺮ ﭘﺲ از ﮔﺮﯾﺰ ﺳﻠﯿžن ،ﺧﻮاﻫﺮزادهی ﺳﻠﻄﺎن

ﻣﯽﺗﺎﺧﺘﻨﺪ )اﺑﻦاﺛﯿﺮ .(۱۹۸-۱۹۹/۱۱ :۱۳۸۵ ،ﻏﻮرﯾﺎن و
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اوﺿﺎع ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در ﺳﻪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺠﺮ در دﺳﺖ

ﺧﺮاﺳﺎن وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد .ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﻨﯿﻪی ﻣﺎﻟﯽ

ﻏﺰﻫﺎ اﺳﯿﺮ ﺑﻮد ﺑﻪﻗﺪری ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ رﻫﺎﯾﯽ ﺳﻠﻄﺎن

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻏﺎرتﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﻏﺰﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﺖ ﺑﻮد.

ﺳﻨﺠﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ در

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ در ﺳﺎل ۵۵۲ﮪ.ق ،اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از

رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۵۵۱ﮪ.ق ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آیاﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از اﺳﺎرت

ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﻣﺠﺪد ،ﺑﺪون اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻗﺪام ﻣﻬﻢ و ﻣﺆﺛﺮی

ﻏﺰﻫﺎ ﺑﮕﺮﯾﺰد .وی اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺮﻣﺬ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪﺳﻮی ﺟﯿﺤﻮن رﻓﺖ

اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯿžری ﻗﻮﻟﻨﺞ و اﺳﻬﺎل درﮔﺬﺷﺖ )اﺑﯽ-

و ﭘﺲ از آن وارد داراﳌﻠﮏ ﻣﺮو ﺷﺪ )اﺑﻦاﺳﻔﻨﺪﯾﺎر۹۸ :۱۳۸۶،؛

اﻟﻔﺪاء ،ﺑﯽﺗﺎ۳۳/۳ :؛ اﺑﻦاﻟﻮردی.(۵۸/۲ :۱۴۱۷ ،

ﻣﺮﻋﺸﯽ۱۹ :۱۳۴۵ ،؛ ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ۷۸۷-۶۸۸/۴ :۱۳۷۵ ،؛ اﺑﻦ
ﺟﻮزی .(۴۶۳/۲۰ :۱۴۳۴،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺆﯾﺪ دﻓﻊ ﻏﺰﻫﺎ را
در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاری دادن ﺳﻠﻄﺎن اﻗﺪام Cﻮد.
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ اﻗﺪام ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ
ﺑﻪ ﻓﺮار ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺟﺪاﯾﯽ او از ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن
اﺳﺖ .در ﻗﺪرتﮔﯿﺮی و ﺣﮑﻮﻣﺖ آﺗﯽ ﻣﺤﻤﻮد ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻣﺆﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ و آیاﺑﻪ ﺑﺎ آزاد ﮐﺮدن ﺳﻨﺠﺮ در ﭘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺟﻨﺎﺣﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن و آﺗﺴﺰ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﺑﻮد.دﻟﯿﻞ
دوم در اﻗﺪام ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ در
ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓ Ôﻗﺪرت ،در زﻣﺎن
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اﺳﺎرت ﺳﻨﺠﺮ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﴩوﻋﯿﺖ
ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ در
ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﻘﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﻗﺮار
ﮔﺮﻓ Ôدر ﭘﻨﺎه ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و اﯾﻨﮑﻪ
اﺗﺤﺎد آﺗﺴﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮدﺧﺎن اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪش ﺣﺬف ﻗﺪرت او از
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺎ ﮔﺮﯾﺨ Ôﺳﻨﺠﺮ از اﺳﺎرت ﻣﻌﺎدﻻت ﻣﺤﻤﻮدﺧﺎن و آﺗﺴﺰ ﺑﻪﻫﻢ
ﺧﻮرد .ﭼﺮاﮐﻪ آﺗﺴﺰ ﺑﻌﺪ از آزادی ﺳﻨﺠﺮ در ﻧﺎﻣﻪای ﻇﺎﻫﺮا ً از
آزادی ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ اﻇﻬﺎر ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ Cﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﺎن اﻇﻬﺎر اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد )ﺗﻮﯾﴪﮐﺎﻧﯽ .(۶/۱ :۱۳۸۳ ،آﺗﺴﺰ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای از اﺗﻬﺎم ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن و دﺧﺎﻟﺖ
در اوﺿﺎع ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﻮد را ﺗﱪﺋﻪ Cﻮده و ﺧﻮد را ﻣﻄﯿﻊ ﺳﻠﻄﺎن
ﺳﻨﺠﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﻣﺤﻤﻮد و آیاﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﻠﻄﺎن
درآﻣﺪﻧﺪ و اﯾﻞ ارﺳﻼن ﺧﻮارزﻣﺸﺎه -ﮐﻪ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﭘﺪرش آﺗﺴﺰ ﺷﺪه ﺑﻮد -ﺳﻠﻄﻪ ﺳﻨﺠﺮ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺖ.
اﻣﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺠﺪدا ً ﻫﻤﻪ ﺧﺮاﺳﺎن را ﺗﺤﺖ
ﺳﯿﻄﺮه ﺧﻮد درآورد و ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای »ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﻬﯽ و ﻟﺸﮑﺮ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺧﺮاب دﯾﺪ«)ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای-۱۱۳/۲ :۱۳۸۱ ،
 .(۱۱۲ﺳﻨﺠﺮ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از اﺳﺎرت ،ﺳﯿﻄﺮه ﺑﺮ اﻣﺮا را از دﺳﺖ
داده ﺑﻮد و در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﻧﺒﻮد ﺑﺮ اوﺿﺎع آﺷﻔﺘﻪای ﮐﻪ در

ﺗﮑﺎﭘﻮﻫﺎی ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ
ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن
اﮔﺮﭼﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﻪی ﺧﺮاﺳﺎن را ﺗﺤﺖ
ﺳﯿﻄﺮه درآورده و اوﺿﺎع را آرام ﺳﺎزد ﻟﮑﻦ ﻣﺮگ وی ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ﻗﺪرت را ﺗﺸﺪﯾﺪ Cﻮد .ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﯿﺎن اﻣﺮای او ﺗﺴﻬﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ )اﺑﻦﺧﻠﺪون .(۸۰۱/۲ :۱۳۶۳ ،ﺑﺎ
ﺣžﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﻣﺮای ﺳﻨﺠﺮی ،ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺠﺪدا ً ﺑﻪ ﺗﺨﺖ
ﻧﺸﺴﺖ .اﻣﺎ ﭘﺎرهای دﯾﮕﺮ از اﻣﺮا ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺤﻤﻮد را
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ ﺿﻤﻦ رد ﴎوری ﻣﺤﻤﻮد ،ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را
ﺗﴫف Cﻮده و ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﻮد ﮐﺮد .اﺧﺘﯿﺎراﻟﺪﯾﻦ آیﺗﮏ از
دﯾﮕﺮ اﻣﺮای ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ دﻫﺴﺘﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺖ و
ﺣžﯾﺖ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه را ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ Cﻮد .اﻃﺮاف ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﺮﺟﺎن
را اﺳﭙﻬﺒﺪ ﻏﺎزی رﺳﺘﻢ ،ﺣﮑﻤﺮان ﻃﱪﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ آیﺗﮏ واﮔﺬار
ﮐﺮده ﺑﻮد .در ۵۵۵ق زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻏﺰﻫﺎ ﺑﻪ دﻫﺴﺘﺎن ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ،
ﺳﭙﺎه ﻣﺘﺤﺪ آیﺗﮏ و اﺳﭙﻬﺒﺪ را ﻣﻨﻬﺰم ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺷﺎه ﻏﺎزی
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺧﻮد ﺳﺎرﯾﻪ ﺑﺎزﮔﺮدد و آیﺗﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر
ﺑﻪ ﺧﻮارزم ﮔﺮﯾﺨﺖ و ﻏﺰﻫﺎ دﻫﺴﺘﺎن را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ )ﻗﻔﺲ-
اوﻏﻠﯽ .(۹۷ :۱۳۶۷،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﺮا ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﺧﺮاﺳﺎن را ﺗﺼﺎﺣﺐ Cﻮدﻧﺪ .ازﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻣﯿﺮ
اﯾﺜﺎق و ﺳﻨﻘﺮ اﺷﺎره Cﻮد )اﺑﻦاﺛﯿﺮ.(۲۲۵-۲۲۶/۱۱ :۱۳۸۵ ،
ﺑﻪوﯾﮋه اﯾﺜﺎق دردﴎﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﻣﺆﯾﺪ و ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺮاﻫﻢ
آورد .ﻓﺘﻨﻪ ﻏﺰ ﻧﯿﺰ آرام ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ
ﺧﺮاﺳﺎن ﭼﻮن ﻣﺮو ،ﺑﻠﺦ و ﴎﺧﺲ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ و
ﻫﺠﻮمﻫﺎی ﻏﺎرتﮔﺮاﻧﻪای ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و »ﻫﺮ
ﺑﯽراﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ«)ﻫﻤﺪاﻧﯽ.(۷۱ :۱۳۸۶ ،
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ ارﺗﺒﺎط وی ﺑﺎ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻨﺠﺮ و ﺑﻪوﯾﮋه ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮد .راﺑﻄﻪ
ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ،ﮔﺎه ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری و زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺑﻮد .در اﺑﺘﺪای روی ﮐﺎر آﻣﺪن ﻣﺤﻤﻮد در ۵۵۲ق،
ﻣﺆﯾﺪ رﻗﺒﮥ ﻃﺎﻋﺖ وی را ﺑﺮﻧﺘﺎﻓﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ در

ﺳﻨﺠﺮ  -اﺳﻔﺮاﯾﻦ را ﻏﺎرت Cﻮد ،ﻣﺤﻤﻮد و ﻣﺆﯾﺪ اﺗﺤﺎد ﯾﺎﻓﺘﻪ و

درآﻣﺪﻧﺪ .ﻃﯽ ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ

ﺑﻪ ﻧﱪد ﺑﺎ وی اﻗﺪام Cﻮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﭘﯿﮑﺎر ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺤﺪ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد

ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﯾﺜﺎق را ﺷﮑﺴﺖ دﻫﻨﺪ )اﺑﻦاﺛﯿﺮ:۱۳۸۵ ،

ﺑﻮد .در ۵۵۴ق ﻣﺤﻤﻮد و ﻏﺰان ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﺆﯾﺪ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و آی-

 .(۲۲۶/۱۱ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺆﯾﺪ ﺳﻠﻄﻪی ﺳﻠﻄﺎن

اﺑﻪ ﮐﻪ ﺗﻮان روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن را در ﺧﻮد Cﯽدﯾﺪ ،ﻋﻘﺐ

ﻣﺤﻤﻮد را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﺎن اﻣﻮر

ﻧﺸﺴﺖ .ﻏﺰﻫﺎ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را ﻏﺎرت Cﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ

دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ آیاﺑﻪ اداره ﻣﯽﺷﺪ )ﻫžن:

ﻣﺮو ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻋﻮدت اﯾﺸﺎن ،ﻣﺆﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

 .(۲۳۰/۱۱اﻣﺎ ﮐﻤﱰ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﺠﺪدا ً

ﺑﺎزﮔﺸﺖ .در ۵۵۵ق ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻣﻨﺸﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر از

ﻣﺆﯾﺪ از ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻨﺎره ﺟﺴﺖ .ﻏﺰﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ

ﺳﻮی ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺮای ﻣﺆﯾﺪ ،ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .اﻣﺎ در ﺳﺎل

ﺟﺪاﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﭘﯿﺎم دادﻧﺪ درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺑﻪ

ﺑﻌﺪ ﻣﺠﺪدا ً ﻣﺤﻤﻮد و ﻏﺰﻫﺎ ﺑﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺗﺎﺧﺘﻪ و آن را ﻏﺎرت

ﺣﻀﻮرﺷﺎن ﺑﺮود ،ﻣﻄﯿﻊ او ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﻤﻮد در

Cﻮدﻧﺪ .ﺟﻨﮓﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف روی داد ﮐﻪ

اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻏﺰﻫﺎ اﻋﺘžد ﻧﻨﻤﻮد ،اﻣﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ در ۵۵۳ق ﻧﺰد آنﻫﺎ

درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ و اﺳﺎرت ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ )اﺑﻦاﺛﯿﺮ،

رﻓﺖ و ﻏﺰﻫﺎ ﻣﻄﯿﻊ و ﺟﺰو ﺳﭙﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد

 .(۲۷۳/۱۱ :۱۳۸۵ﭘﺲ از اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﺑﻪﻧﺎم ﺧﻮد و ﺧﻠﯿﻔﻪ

ﭘﯿﺮوزیﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﻪ ﻏﺰﻫﺎ ﮐﺴﺐ Cﻮدﻧﺪ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و

اﳌﺴﺘﻨﺠﺪ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪ .ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎل

ﺗﻔﺮق ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ و ﺗﺮاز ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺘžﻋﯽﺷﺎن ﺳﺒﺐ ﻣﯽ-

۵۵۷ﮪ.ق داﻧﺴﺘﻪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﻤﻮد را ﭘﻨﺞ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ذﮐﺮ

ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﴏ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺑﺎﺳﻮرث:۱۳۸۹ ،

ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ.(۴۵۳ :۱۳۶۴ ،

 (۱۵۵و ﺑﺪﯾﻦ روی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺪﻧﺪ .راوﻧﺪی ﻧﯿﺰ

ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از

ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺰﻫﺎ ﮔﺮﭼﻪ اﺳﺒﺎب ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی و ﺟﻬﺎﻧﺪاری

ﺷﮑﺴﺖ او ،ﺷﺎدﯾﺎخ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را ﻣﻌﻤﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﮔﺴﱰش

داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺪل ﺑﻮدﻧﺪ» :ﭼﻮن ﻋﺪل ﻧﺒﻮد ﻫﻤﻪ ﻫﺮزه

ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد اﻗﺪام Cﻮد .ﻣﻘﺮ اﺻﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ وی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و

Cﻮد« و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻋﺪل »ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻋžرت ﻣﻤﮑﻦ

ﺗﻮاﺑﻊ آن ﺑﻮد .او ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ داد و در

ﻧﮕﺮدد« )راوﻧﺪی (۱۸۶ :۱۳۶۴ ،و ﭼﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﺰﻫﺎ و ﻣﺤﻤﻮد از آن ﺷﻬﺮ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺖ .درﻧﻬﺎﯾﺖ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد روی آوردﻧﺪ .ﺑﺎاﯾﻨﮑﻪ ﻏﺰﻫﺎ ﺗﺤﺖ

ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ Cﺎﯾﺪ.

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﻣﺤﻤﻮد درآﻣﺪﻧﺪ ،از ﭼﭙﺎول و ﺗﻄّﺎول ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی

راوﻧﺪی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﻣﺆﯾﺪ »ﺷﺎدﯾﺎخ را ﮐﻪ ﴎای ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮد و

ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ

ﴎای اﻣﺮا و ﺑﺎرهی ﻗﺪﯾﻢ داﺷﺖ آﺑﺎدان ﮐﺮد« )راوﻧﺪی:۱۳۶۴ ،

ﺳﭙﺎه ﺳﻠﻄﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺮو ﯾﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻏﺎرت و ﭼﭙﺎول

 .(۱۸۲از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﺪرت در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ،ﺑﻪ

ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻗﺪام ﺧﺸﻢ ﺳﻠﻄﺎن را در ﭘﯽ داﺷﺖ .ﻣﺆﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ از

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺒﺎدرت Cﻮد .او در ﺳﺎل ۵۵۵ﮪ.ق ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻖ

ﺗﺴﻠﻂ ﻏﺰﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺮو ﺷﺪه و آنﻫﺎ را ﻋﻘﺐ راﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد

ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ و آن را ﺗﴫف Cﻮد .در ﻫžن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻫﺮات ﻧﯿﺰ

و ﻣﺆﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻏﺰﻫﺎ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ از آنﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده

ﯾﻮرش ﺑﺮد ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن را ﻓﺘﺢ Cﺎﯾﺪ .اﺣﺘً žﻻ ﻣﺤﻤﻮد و

و ﺑﻪ ﻃﻮس ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻏﺰﻫﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﭘﯿﺮوزی ﴎﺧﺲ

ﻏﺰﻫﺎ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺑﻌﺪ ﺑﯿﻬﻖ را از ﺗﴫف ﻣﺆﯾﺪ ﺑﻪ درآوردهاﻧﺪ،

و ﻃﻮس را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺤﻤﻮد از روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺠﺪد ﺑﺎ ﻏﺰﻫﺎ اﺑﺎ

زﯾﺮا اﺑﻦ ﻓﻨﺪق ﮐﻪ آیاﺑﻪ را »ﺧﴪو ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﻠﮏ اﻟﴩق«

Cﻮد و از ﺗﺮس اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ )اﺑﻦاﺛﯿﺮ:۱۳۸۵ ،

ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺆﯾﺪ در ۵۶۱ق ﺑﻪ ﺑﯿﻬﻖ اﺷﺎره Cﻮده اﺳﺖ

 .(۲۳۰-۲۳۳/۱۱اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﴎآﻏﺎز اﻧﻔﮑﺎک ﻗﻄﻌﯽ ﻣﺆﯾﺪ از

)اﺑﻦﻓﻨﺪق .(۲۸۴ :۱۳۶۱ ،در ۵۵۶ق رﮐﻦاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮد و

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺷﺪ .ﻣﺆﯾﺪ ،ﺳﻠﻄﺎن را در ﮔﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎن

ﭘﴪش ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ آیاﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺆﯾﺪ آنﻫﺎ را

ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻧﻨﻤﻮد .وی ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر رﻓﺖ و ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر

دﺳﺘﮕﯿﺮ Cﻮده و ﺑﻪ ﭼﺸžﻧﺸﺎن را ﻣﯿﻞ ﮐﺸﯿﺪ )ﻣﯿﺮﺧﻮاﻧﺪ،

ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داد .ﺣﺪود ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ۵۵۴ق

 .(۴ :۱۳۷۵ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺤﻤﻮد ﯾﮑﯽ از رﻗﺒﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ

ﻏﺰﻫﺎ ﻣﺠﺪدا ً ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ و ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ او

ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺆﯾﺪ در ۵۵۷ق ﺧﻮاف را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻗﻠﻤﺮو

...

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﭘﯽ اﻓﮑﻨﺪ .در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﮐﻪ اﻣﯿﺮ اﯾﺜﺎق -از اﻣﺮای دﯾﮕﺮ

ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻣﺮو آﻣﺪ و ﻏﺰﻫﺎ ﺗﺤﺖ رﻗﯿﺖ وی
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ﺧﻮد Cﻮد ،اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ از ﺗﴫف ﻫﺮات ﻗﺎﴏ ﺑﻮد .در ۵۵۸ق ،ﺑﻪ

 ۵۵۰ق ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﺗﺘﻮی و ﻗﺰوﯾﻨﯽ (۳۲۲۴/۵ :۱۳۸۲ ،اﻣﺎ اﯾﻦ

ﻗﻮﻣﺲ ﺣﻤﻠﻪ Cﻮده و ﺑﺴﻄﺎم و داﻣﻐﺎن را ﻣﺘﴫف ﺷﺪ اﻣﺎ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺳﻨﺠﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺎﺷﺪ .در ۵۵۰ق

ﺳﺎل ﭘﺲ از آن رﺳﺘﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺎزﻧﺪران اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را از

ﻫﻨﻮز اﯾﻞ ارﺳﻼن ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺧﻮارزم ﺗﮑﯿﻪ ﻧﺰده ﺑﻮد و در زﻣﺎن ﺑﻪ

ﻣﺆﯾﺪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ )اﺑﻦاﺛﯿﺮ .(۲۹۲ ،۳۱۲/۱۱ :۱۳۸۵ ،ﻗﻠﻤﺮو

ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺴ Ôاو ،در اواﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﺳﻨﺠﺮ ،ﻣﺆﯾﺪ ﺻﺎﺣﺐ

ﻣﺆﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﺑﻼد

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺒﻮد و ﺗﺤﺖ رﻫﱪی ﺳﻨﺠﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ.

اﻃﺮاف آن ﭼﻮن» :ﺟﺎم و ﺑﺎﺧﺮز و ﺳﯿﺮان و ﺷﺎرﺳﺘﺎن و ﺟﻮزﺟﺎن

راﻫﮑﺎر ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻞ ارﺳﻼن ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ،اﺗﺤﺎد ﺑﺎ

و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻀﺎﻓﺎت ﻧﺸﺎﭘﻮر« )ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ:۱۳۶۳ ،

ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻋﺮاق ﺑﻮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻋﺮاق ﭘﺲ از

 (۲۷۳/۱ﺑﻮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺆﯾﺪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺷﺎه ﻏﺎزی

ﮐﻨﺎر رﻓ Ôﻣﺤﻤﻮد ﺗﻼش Cﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﻮر ﺧﺮاﺳﺎن را ﺗﺤﺖ

ﻧﻮﺷﺖ و اﻇﻬﺎر ﺑﻨﺪﮔﯽ و اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﻗﺼﺪ دارد

ﺳﯿﻄﺮه درآورﻧﺪ .اﺗﺎﺑﮏ اﯾﻠﺪﮔﺰ ﮐﻪ اداره اﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺧﻄﺒﻪ و ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺳﭙﻬﺒﺪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن او ﺗﻮﺟﻬﯽ

ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻋﺮاق را ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ ،در ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ

ﻧﮑﺮد )اﺑﻦاﺳﻔﻨﺪﯾﺎر .(۱۰۶/۲ :۱۳۸۶ ،ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺆﯾﺪ

Cﻮد .ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻋﺮاق ﮐﻪ ﺗﻮان ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن را

ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻣﺘﺤﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت رو ﺑﻪ ﺗﺰاﯾﺪ

ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻼش Cﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪﮔﯽ ،آن را در

ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﻣﺆﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣžﯾﺖ اﺳﭙﻬﺒﺪ

اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .ارﺳﻼن ﺑﻦ ﻃﻐﺮل ،ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺮاق ،ﺑﺮای ﻣﺆﯾﺪ آی-

ﺷﺎه ﻏﺎزی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪﺳﻮی ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻋﺮاق

اﺑﻪ ﺧﻠﻌﺖ ﻓﺮﺳﺘﺎده و ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ 7ﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن

ﻣﺘžﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪ .آیاﺑﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷ Ôﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن

را ﺑﻪﻧﺎم او ﺗﴫف Cﺎﯾﺪ و ﻣﺆﯾﺪ ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻨﺎم ﺳﻠﻄﺎن ارﺳﻼن

ﺗﻮاCﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ در ﻧﺴﺎ اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﺑﺎ واﮐﻨﺶ

ﺧﻮاﻧﺪ )اﺑﯽاﻟﻔﺪاء ،ﺑﯽﺗﺎ .(۴۱/۳ :ﺑﺎ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد و ﺣžﯾﺖ

ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه روﺑﺮو ﮔﺮدﯾﺪ .ﺳﭙﺎه آیاﺑﻪ در ۵۵۹ق ﻧﺴﺎ را

ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻋﺮاق ،ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﴍوع

ﻓﺘﺢ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﻞ ارﺳﻼن ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ

ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ Cﻮد .وی در ﺳﺎل  ۵۶۰ق ﻫﺮات را ﺗﴫف Cﻮد

ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪﺳﻮی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺷﺪ .آیاﺑﻪ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن

)ﻫžن .(۴۱/۳ :اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ﻋﻠﺖ اﻗﺪام ﻣﺆﯾﺪ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﯽ-

ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﺣžﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آیﺗﮏ و

ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺮدم ﻫﺮات در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻠﻪی ﻏﺰﻫﺎ ،ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﺆﯾﺪ

اﯾﻞ ارﺳﻼن ﺗﯿﺮه ﺷﺪ .ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو آیﺗﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮد و

ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ Cﻮدﻧﺪ )اﺑﻦاﺛﯿﺮ:۱۳۸۵ ،

آی ﺗﮏ ﺑﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺮوﻫﺎی او از ﺟﻨﻮب

 .(۳۱۶/۱۱ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺤﻤﻮد را از ﴎ راه

ﻣﺘﴫﻓﺎت ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﺮد ،اﻣﺎ دﻫﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﴫف ﺧﻮارزﻣﺸﺎه

ﺑﺮدارد ،اﯾﻞ ارﺳﻼن ﺗﻼش Cﻮد ﺗﺎ در اﻣﻮر ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪ

درآﻣﺪ و از ﻃﺮف وی واﻟﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ

Cﻮده و ﺑﻬﺎﻧﻪاش اﻧﺘﻘﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮد .ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ،

)ﻗﻔﺲاوﻏﻠﯽ.(۹۹-۱۰۰ :۱۳۶۷ ،

اﯾﻞ ارﺳﻼن ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺎﺑﻘﻪ دوﺳﺘﯽ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ

ﻧﻘﺶ ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺳﻼﺟﻘﻪ ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت آیاﺑﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ،ﻗﺪرت رو ﺑﻪ
ﺗﺰاﯾﺪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪی داﺋﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﺮاﺳﺎن
ﺑﻮدﻧﺪ .ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن ﭘﺲ از ﺗﮑﺎﭘﻮﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ،ﻣﺆﯾﺪ را ﻣﻘﻬﻮر
ﻗﺪرت رو ﺑﻪ ﮔﺴﱰش ﺧﻮد Cﻮدﻧﺪ .اﺑﺘﺪا ﻣﺆﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻼش
Cﻮد ﺑﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮارزﻣﺸﺎه اﯾﻞ ارﺳﻼن دﺳﺖدرازی Cﺎﯾﺪ .وی
ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺴﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﻪ اﯾﻞ ارﺳﻼن ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن
ﺳﭙﺎﻫﯽ ،ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﴫف آن ﺷﻬﺮ ﺷﺪ .ﺳﭙﺎه ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﺳﭙﺲ
ﺑﻪﺳﻮی ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﺑﻪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن
ﺷﺘﺎﻓﺖ و ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن ﺑﻪ دﻫﺴﺘﺎن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﺴﺘﻪ و آن را
ﻣﺘﴫف ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻔﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎل

آیاﺑﻪ ،ﻣﺤﻤﻮد را ﮐﻨﺎر زده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ
)ﺷﺒﺎﻧﮑﺎرهای.(۱۳۷/۲ :۱۳۸۱ ،
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻞ ارﺳﻼن ﺧﻮارزﻣﺸﺎه در ﺳﺎل  ۵۶۲ق ﻗﺼﺪ ﺣﻤﻠﻪ
ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن را داﺷﺖ .آیاﺑﻪ ﮐﻪ از آﻣﺪن وی ﺑﯿﻤﻨﺎک ﺑﻮد ،ﻧﺎﻣﻪ-
ای ﺑﻪ اﺗﺎﺑﮏ اﯾﻠﺪﮔﺰ ﻧﻮﺷﺖ و از وی درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺪد Cﻮد و
او را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﻞ ارﺳﻼن ﺧﻮارزﻣﺸﺎه Cﻮد .در اﯾﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮐﻪ »ﺧﻮارزﻣﺸﺎه اﯾﻞ ارﺳﻼن ﴎ آن دارد
ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺗﺎﺧﺖ آورد و آن را از دﺳﺘﺶ درآورد و ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺎم
ﺧﻮﯾﺶ از ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺪان ﺧﺮﺳﻨﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ
ﺧﻮﯾﺸ Ôﺳﺨﻦ از ﻋﺮاق ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﮔﺮ دﺳﺘﯽ ﺑﺮﻧﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ
او را اﻧﺪﯾﺸﻪاش ﺑﺎزآورد ،ﺑﯽﮔžن ﺳﯿﻞ رﻧﺠﯽ ﺑﺮ ﴎﺗﺎن رﯾﺰد ﮐﻪ

ﻧﺒﺎﺷﺪ«)ﺣﺴﯿﻨﯽ .(۱۸۵ :۱۹۳۳ ،اﯾﻠﺪﮔﺰ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ اﯾﻞ

ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺠﻮمﻫﺎ و ﻏﺎرتﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

ارﺳﻼن ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ Cﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻫﺠﻮم ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن،

ﺗﻮﺳﻂ ﻏﺰﻫﺎ ،ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن

ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺎﺧﺖ .اﯾﻞ ارﺳﻼن ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎﺧﺖ

ﺑﻪﺷﺪت ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺧﺰاﻧﻪ و ﺛﺮوت ﺗﺮﮐﺎن

و دو ﻣﺎه ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را ﻣﺤﺎﴏه Cﻮد ،اﻣﺎ ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﻧﱪد.

ﺧﺎﺗﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪش

اﯾﻠﺪﮔﺰ ﺟﻬﺖ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ وی ﺑﻪ ﺑﺴﻄﺎم آﻣﺪ .اﯾﻞ ارﺳﻼن

ﮐﻤﮏ Cﺎﯾﺪ .۳.اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻔﻮذ و ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه،

ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﻮد را ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺆﯾﺪ ﺑﻪ وی ﭘﯿﺎم داد ﮐﻪ

ﭼﺮاﮐﻪ ﺗﺮﮐﺎن ﺧﺎﺗﻮن ﺑﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺮدم و ﺳﭙﺎه ﺧﻮارزم از

ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪی او در ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ و ﺧﻄﺒﻪ و ﺳﮑﻪ ﺑﻨﺎم

ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه ﺣžﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮان

ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﮐﺮد )ﺣﺴﯿﻨﯽ۱۹۳۳ ،م .(۱۸۵ :اﺑﻦ ﻓﻨﺪق ﮐﻪ در

ﻫžوردی ﺑﺎ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن و ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺪر7ﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﮑﺶ

۵۶۳ق ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ واﻗﻌﻪ اﺳﺖ،

را ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﭘﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوی ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ

ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ۵۶۱ق در ﺳﺒﺰوار ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻨﺎم ﺧﻮارزﻣﺸﺎه

ﺗﮑﺶ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﻗﺪاﻣﺎت او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﺷﺪ و در ۵۶۲ق در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد )اﺑﻦﻓﻨﺪق،

ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه و ﺛﺮوت ﺗﺮﮐﺎن ﺧﺎﺗﻮن در ﻣﺎزﻧﺪران و ﻃﱪﺳﺘﺎن ﻗﺎﺑﻞ

 .(۲۸۴ :۱۳۶۱زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻠﺪﮔﺰ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻋﺮاق

اﺳﺘﻨﺎد اﺳﺖ .اﺑﻦاﺳﻔﻨﺪﯾﺎر و ﻣﺮﻋﺸﯽ از ﺗﺤﺮﮐﺎت ﻧﯿﺮوﻫﺎی

ﻋﺠﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺎ اﻟﺘﺠﺎ ﺑﻪ اﯾﻠﺪﮔﺰ ،ﺗﻼش Cﻮد

ﻣﺸﱰک ﻣﺆﯾﺪ و ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه در ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﺰارﺷﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ-

ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻤﻠﻪی ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﺷﻮد ،اﻣﺎ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه را ﺑﻪ

دﻫﻨﺪ .ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺎ ﻟﺸﮑﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه ﺳﺎری را ﺗﴫف

ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻋﺮاق ﺗﺮﺟﯿﺢ داد .ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ

Cﻮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺳﭙﺎه ﻣﺆﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺎه ﺑﻪ ﮔﺮﮔﺎن

ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ از ﻗﺪرت ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن و ﺿﻌﻒ

رﻓﺖ .ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ دوﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻌﺪ از

ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻋﺮاق ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮه اﺗﺎﺑﮏ اﯾﻠﺪﮔﺰ درآﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ

وﻓﺎت ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻟﺸﮑﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪاﺗﻔﺎق

ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺗﺮﺟﯿﺢ داد ﮐﻪ در ﺟﺒﻬﻪ ﻗﻮیﺗﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻞ ارﺳﻼن

ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﺠﻮم ﺑﺮده و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ را ﻣﺘﴫف

ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد در را

ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺮادرش ﻗﻮﺷﺘﻢ را در ﺷﻬﺮ دوﯾﻨﯽ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ

ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻔﻆ Cﺎﯾﺪ.

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮔžﺷﺖ و ﺑﻪاﺗﻔﺎق ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻨﺪ

ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﯾﻞ ارﺳﻼن اوﺿﺎع ﺧﻮارزم آﺷﻔﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﮑﺶ و

)اﺑﻦاﺳﻔﻨﺪﯾﺎر۱۱۸ ،۱۳۰/۲ :۱۳۸۶،؛ ﻣﺮﻋﺸﯽ-۱۱۰ :۱۳۴۵ ،

ﺑﺮادرش ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه ﺑﺮ ﴎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﺪر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎزﻋﻪ

 .(۱۰۹اﺑﻦاﺳﻔﻨﺪﯾﺎر ﻋﻠﺖ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺆﯾﺪ از ﻣﺎزﻧﺪران را ﺣﻤﻠﻪ

ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه از ﺗﮑﺶ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ،ﺑﻪ

ﺑﻪﻃﺮف ﺧﻮارزم ذﮐﺮ Cﻮده اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه و

ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدرش ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻫﺴﺘﺎن رﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺎ ﺳﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار

ﻣﺆﯾﺪ در ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﻐﻮل ﺟﻨﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه از ﻣﺆﯾﺪ

ﴎﺑﺎز ﺧﻮارزﻣﯽ و ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻪﺳﻮی ﻣﺎزﻧﺪران و ﻧﺰد

ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ او را در ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ ﺧﻮارزم و ﮔﺮﻓ Ôﺗﺎج و ﺗﺨﺖ

ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ رﺳﺘﻢ ﺑﺮود .ﻋﻼءاﻟﺪوﻟﻪ ﺣﺴﻦ از آﻣﺪن او

ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺆﯾﺪ ﺑﻪ او ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﻮارزم

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮد اﻣﺎ آی اﺑﻪ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﮔﺎه ﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از

ﮐﻤﮏ ﻧﮑﻨﺪ ،از ﻗﺮاﺧﺘﺎﯾﯿﺎن ﻣﺪد ﺧﻮاﻫﺪ ﺟﺴﺖ.

ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ دﻫﺴﺘﺎن رﻓﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه اﻇﻬﺎر

آیاﺑﻪ در ۵۶۸ق ﺑﻪ ﺧﻮارزم ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ 7ﻬﯿﺪاﺗﯽ ﮐﻪ

اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮوی ﮐﻪ ﺗﺎزﯾﮏ را

ﺗﮑﺶ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ،ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻣﺆﯾﺪ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺧﻮدش

ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﺗﺮک اﻋﺘžد ﻧﺒﻮد« و ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه ﺑﻪﺳﻮی ﺧﺮاﺳﺎن رﻓﺖ

اﺳﯿﺮ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ )اﺑﯽاﻟﻔﺪاء ،ﺑﯽﺗﺎ۵۳/۳ :؛ ﻓﺼﯿﺢﺧﻮاﻓﯽ،

)اﺑﻦاﺳﻔﻨﺪﯾﺎر۱۱۷/۲ :۱۳۸۶ ،؛ ﻣﺮﻋﺸﯽ.(۱۰۸ :۱۳۴۵ ،

۲۶۰/۲ :۱۳۸۶؛ ﻗﻔﺲاوﻏﻠﯽ .(۱۰۸-۱۰۹ :۱۳۶۷ ،ﻗﻔﺲ

دﻻﯾﻞ ﺣžﯾﺖ ﻣﺆﯾﺪ از ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه را در ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮان

اوﻏﻠﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﻪ ﻣﺆﯾﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺮدم و ﺳﭙﺎه ﺧﻮارزم از

دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد .۱ :ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ در ﭘﯽ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﺧﺘﻼﻓﺎت

ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺎه ﺣžﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺆﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﻃﻤﻊ داﺷﺖ ﮐﻪ

دروﻧﯽ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮد  .۲ﺧﺰاﻧﻪ ﺗﺮﮐﺎن ﺧﺎﺗﻮن ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه

ﺟﻮاﻫﺮات و اﻣﻮال ﺗﺮﮐﺎن ﺧﺎﺗﻮن ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﻮد )ﻫžن:

ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد از ﺧﻮارزم آورده ﺑﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ

 .(۱۰۹ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ در دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود ﺷﺎﻧﺰده

...

ﺑﺴﺘﻨﺶ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ و درﯾﺎی ﺳﺨﺘﯽ ﴎ ﺑﺮﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﻣﺪّش را ﺟﺰری

ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ اﻗﺪام ﻣﺆﯾﺪ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ
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ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ،ﺗﻼش Cﻮد ﺗﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد را ﮔﺴﱰش دﻫﺪ

ﻗﺮاﺧﺘﺎﯾﯿﺎن ،ﻗﻠﻤﺮو ﮔﺬﺷﺘﻪی ﺧﻮد را ﺑﺎزﺳﺘﺎﻧﺪ .اﻣﺎ وی

اﻣﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرتﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ،ﻏﺰﻫﺎ،

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﺧﻮارزم ﮐﺎری از ﭘﯿﺶ ﺑﱪد و ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﯾﻮرش ﺑﺮد.

ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻋﺮاق و ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ وی ﮐﺎﻣﯿﺎﺑﯽ

ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺮو و ﴎﺧﺲ ﺷﺪ ﮐﻪ در

ﭼﻨﺪاﻧﯽ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺎﺑﺪ .وی ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﺧﻮد را

ﺗﴫف ﻏﺰﻫﺎ ﺑﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﴎﺧﺲ ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸﯿﺪ و ﻣﻠﮏ

ﻣﺮﻫﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ﺑﻮد .ﻣﺆﯾﺪ در دورهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮان

دﯾﻨﺎر ﻏﺰ را ﺷﮑﺴﺖ داده و ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﺎﴏه Cﻮد .وی ﭼﻮن

روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﯾﻔﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ ،ﴎوری آنﻫﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﴎﺧﺲ را ﺗﴫف Cﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺮو ﻟﺸﮑﺮ ﺑﺮده و آن را

ﺧﻄﺒﻪ ﺑﻨﺎﻣﺸﺎن ﻣﯽCﻮد .ﺣﺎﻓﻆ اﺑﺮو ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﯾﺪ

ﺗﴫف Cﻮد و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﴎﺧﺲ ﻫﺠﻮم ﺑﺮد .ﯾﺎران ﻣﻠﮏ

»اﮐ Ûﺑﻼد ﺧﺮاﺳﺎن در ﺗﴫف ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد«)ﺣﺎﻓﻆاﺑﺮو:۱۳۷۵ ،

دﯾﻨﺎر ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪﻧﺪ و او ﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻃﻐﺎنﺷﺎه ﻓﺮﺳﺘﺎد ﺗﺎ

 (۳۱/۳اﻣﺎ ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ »ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺎه و ﻣﻠﻮک ﻏﻮر

ﴎﺧﺲ را ﺑﻪ او ﺗﺴﻠﯿﻢ Cﺎﯾﺪ و در ﻋﻮض ﺑﺴﻄﺎم ﺑﻪ او داده

و ﻋﺮاق ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮدت و ﻣﺮاﻋﺎت ﺟﻮاﻧﺐ ﺳﻠﻮک داﺷﺖ«

ﺷﻮد .ﻃﻐﺎنﺷﺎه ﯾﮑﯽ از اﻣﺮای ﺧﻮد ﺑﻨﺎم اﻣﯿﺮ ﻋﻤﺮ ﻓﯿﺮوزﮐﻮﻫﯽ

)ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ .(۲۷۳-۲۷۴/۱ :۱۳۶۳ ،ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﻋﺪم

را ﺑﻪ ﺿﺒﻂ ﴎﺧﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎد )ﺟﻮﯾﻨﯽ .(۲۱/۲ :۱۳۸۵ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺆﯾﺪ در اﯾﺠﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه

ﻣﻠﮏ دﯾﻨﺎر در ﺑﺮاﺑﺮ ﯾﻮرشﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه ﮐﻪ ﺟﻬﺖ

ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﺆﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دارا ﻧﺒﻮدن ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و

ﮔﺴﱰش ﻗﻠﻤﺮو اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻐﺎﻧﺸﺎه ﭘﻨﺎه ﺑﺮد و ﺷﻬﺮ

ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ در ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﴎﺧﺲ را ﺑﻪ وی واﮔﺬار Cﻮد .اﻣﺎ ﻃﻐﺎﻧﺸﺎه ﻧﯿﺰ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺆﯾﺪ را ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﺸﱰ ﺑﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن

ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺎورد و ﺷﻬﺮ ﴎﺧﺲ را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ

در ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﻮق ﻣﯽداد و ﻣﺆﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از

وی از دﺳﺖ داد )اﺑﻦاﺛﯿﺮ۱۳۸۵ ،ق۳۷۹ /۱۱ :؛ ﻓﺼﯿﺢ-

ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای دﺳﺖ

ﺧﻮاﻓﯽ .(۲۶۳/۲ :۱۳۸۶ ،اﻧﻔﻌﺎل ﻃﻐﺎﻧﺸﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ

ﯾﺎﻓ Ôﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﭼﺮﺧﺶﻫﺎ و

ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن و اﻣﺮا از وی

ﺟﻨﺎحﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺘﻐﯿﺮ او در ﻃﻮل اﯾﻦ دوران ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد

ﺟﺪاﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه ﺑﭙﯿﻮﻧﺪﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﻐﺎﻧﺸﺎه ﺗﺎ

اﺳﺖ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪﻃﺮف ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻋﺮاق ،ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪﻃﺮف ﺳﻠﻄﺎن

۵۸۱ق اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .وی ﺗﻨﻬﺎ از آن روی ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد

ﺳﻨﺠﺮ ﭘﯿﺮ و ﺧﺴﺘﻪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪﻃﺮف ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن در ﺣﺎل

را اﺳﺘﻤﺮار دﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻣﺼﺎﻟﺤﻪﺟﻮی ﺑﻮد .ﻣﻨﻬﺎج ﴎاج ﻣﯽ-

ﻗﺪرت ﮔﯿﺮی.

ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ »ﭼﻮن از وی ﻣﴬﺗﯽ ﻻﺣﻖ Cﯽﺷﺪ ﻫﻤﮕﻨﺎن او را

ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن ﺑﺮ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در دورهی اﺧﻼف آیاﺑﻪ
ﭘﺲ از ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ ،اﻣﺮا ﻓﺮزﻧﺪش ﻃﻐﺎنﺷﺎه را ﺑﻪ
ﺗﺨﺖ ﻧﺸﺎﻧﺪﻧﺪ .ﻃﻐﺎنﺷﺎه ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را داراﳌﻠﮏ ﺧﻮد ﻗﺮار
داد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻻزم ﺑﺮای اداره اﻣﻮر ﺑﻮد.
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻃﻐﺎﻧﺸﺎه ﺑﯿﺸﱰ اوﻗﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺖ .ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﻃﻐﺎنﺷﺎه
»ﻣﺪام در ﻋﴩت و رﻗﺺ و ﻃﺮب و ﴍاب ﺑﻮدی«
)ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ .(۲۷۴/۱ :۱۳۶۳،ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺎه ﺑﻌﺪ از ﺷﮑﺴﺖ از
ﺗﮑﺶ ،ﺑﻪ ﺷﺎدﯾﺎخ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻐﺎﻧﺸﺎه ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﭘﴪ
ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﻃﻐﺎﻧﺸﺎه ﻧﯿﺮوی
ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ درﺑﺎر ﻏﻮرﯾﺎن ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪ )ﻗﻔﺲ-
اوﻏﻠﯽ .(۱۰۹ :۱۳۶۷ ،ﻗﺘﻞ ﻣﺆﯾﺪ راه را ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ

زﺣﻤﺖ ﻧﺪادﻧﺪ« )ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ .(۲۷۴/۱ :۱۳۶۳ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻃﻐﺎﻧﺸﺎه را ﺗﺎ ﺳﺎل ۵۸۹ق داﻧﺴﺘﻪ
)ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ (۹۰ :۱۳۹۰ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ Cﯽ-
ﮔﺮدد .ﻃﻐﺎﻧﺸﺎه ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﮑﺶ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد و
ﺧﻄﺒﻪ و ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم او Cﻮد .او ﺟﻮاﻧﯽ دارای ذوق ادﺑﯽ و
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻃﺮﻓﺪار ﺷﺎﻋﺮان ﺑﻮد .اﯾﻦ رﺑﺎﻋﯽ درﺑﺎره
اوﺳﺖ.
ﮐﻮ آﻧﮑﻪ از او ﺗﺎزه ﺷﺪی ﺟﺎن وﺟﻮد
ﯾﮏذره ﺷﻤﺮدی ﮐﺮﻣﺶ ﮐﺎن وﺟﻮد
ﺗﺎ داﻣﻦ ﺣﴩ ﺑﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ زد ﴎ
ﻣﺎﻫﯽ ﭼﻮن ﻃﻐﺎﻧﺸﻪ از ﮔﺮﯾﺒﺎن وﺟﻮد

ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن در ﺧﺮاﺳﺎن ﻫﻤﻮار Cﻮد .ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ

ﻃﻐﺎﻧﺸﺎه ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻧﯿﺰ رواﺑﻂ ﺣﺴﻨﻪای اﯾﺠﺎد

ﺑﺮادرش ﺗﮑﺶ ﺷﻮرش Cﻮده ﺑﻮد ،ﺗﻼش Cﻮد ﺑﺎ ﻣﺪد ﮔﺮﻓ Ôاز

ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺎ اﺳﭙﻬﺒﺪان ﻣﺎزﻧﺪران راﺑﻄﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی

ﻋﻘﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺣžﯾﺖ ﻃﻐﺎﻧﺸﺎه از ﺷﻌﺮا اﺷﺎره Cﻮده و در

ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﻪ اﻣﺮای ﺳﻨﺠﺮ را ﺑﻪ ﻫﻮاداری ﺧﻮد ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎزد و

ﻣﻮرد ﺣﻮادث ﺳﺎل ۵۷۰ق ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻮد .ﭘﺲ

اﻣﺮای ﮐﺮﻣﺎن ،ﻋﻠ žو ﺷﻌﺮا ﻧﺎﭼﺎر ﮐﺮﻣﺎن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺧﻮد

از ﻣﻌﺪوم ﺳﺎﺧ Ôﻣﺤﻤﻮد ،آیاﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮی

او ﻧﯿﺰ ﻗﺼﺪ ﻋﺰﯾﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن داﺷﺘﻪ ،زﯾﺮا» :از ﻟﻄﻒ ﻃﺒﻊ

ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﭼﻮن ﻫﺮات را ﺗﴫف Cﻮده و

ﻣﻠﮏ ﻃﻐﺎﻧﺸﺎه رﺣﻤﻪاﻟﻠﻪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ او در ﺣﻖ اﻫﻞ ﻫ ßاﺳﺘžع

ﻗﻠﻤﺮو ﺧﻮد را ﮔﺴﱰش داد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﻮادث ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﮔﺴﱰش

اﻓﺘﺎده ﺑﻮد« )اﻓﻀﻞاﻟﺪﯾﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ .(۱۸۴ :۱۳۸۴ ،ﭘﺲ از ﻣﺮگ

ارﺿﯽ ﺣﯿﻄﻪ ﻗﺪرت ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮد .ﻣﺆﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از

ﻃﻐﺎﻧﺸﺎه ،ﻓﺮزﻧﺪش ﺳﻨﺠﺮﺷﺎه ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪ .در دوره

اﻗﺘﺪار ﺧﻮد را ﻣﺮﻫﻮن ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ﺑﻮد و از اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎﻫﯽ

ﮐﻮﺗﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻨﺠﺮﺷﺎه ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از وی دﯾﺪه ﻧﺸﺪ

اﺳﺘﻘﻼل ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻋﺮاق ،ﻣﺤﻤﻮد و

و اﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ در دﺳﺖ اﺗﺎﺑﮑﺶ ﻣﻨﻘﻠﯽ ﺑﯿﮓ ﺑﻮد .ﺗﺴﻠﻂ

ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ

ﻣﻨﻘﻠﯽ ﮐﻪ »دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺎدره و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺸﺎده ﮐﺮد« ﺳﺒﺐ

ﺑﺮﺗﺮ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش Cﺎﯾﺪ ،اﺑﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.

رﻧﺠﺶ اﻣﺮا ﺷﺪه و ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺳﻨﺠﺮﺷﺎه را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﻮک ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺘﻮار

ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ .ﺳﻮﻣﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﻘﻠﯽ را ﺟﺎﻫﻼﻧﻪ

ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺆﯾﺪ ﺿﻌﻒ ﺑﺮ آن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺷﺪ .ﻃﻐﺎﻧﺸﺎه ﻓﺮدی

داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﺳﻮﻣﺮ .(۱۹۳ :۱۳۸۰ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺶ

ﺳﺴﺖ ﺑﻨﯿﻪ ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﺻﻠﺢﺟﻮﯾﯽ وی ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ

اﻋﻈﻢ ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻨﺠﺮﺷﺎه ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه اﻓﺘﺎد )ﺟﻮﯾﻨﯽ،

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺤﺪودی در ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺗﮑﺎﭘﻮی

 (۲۲/۲ :۱۳۸۵و ﺧﻮدش اﺳﯿﺮ ﺗﮑﺶ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﺧﻮارزم ﺑﺮده ﺷﺪ

ﻣﻠﻮک ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﺮای در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓ Ôﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻣﻌﻠﻮل

)ﺟﻮزﺟﺎﻧﯽ (۲۷۴/۱ :۱۳۶۳ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﻮک

ﺗﻮﺳﻞ ﻣﻠﮏ دﯾﻨﺎر ﺑﻪ ﻃﻐﺎﻧﺸﺎه ﺑﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﻮک ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در ۵۸۳ق ﺧﺎ7ﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺗﮑﺶ ﺑﺎ ﺗﴫف ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و

ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﻃﻐﺎﻧﺸﺎه ﻣﻀﻤﺤﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ

ﻗﺘﻞ ﻣﻨﻘﻠﯽ ،ﺳﻨﺠﺮﺷﺎه و ﻣﺎدر او را ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ

ﺧﻮدﴎی و ﺗﺤﮑﻢ اﺗﺎﺑﮏ ﻣﻨﻘﻠﯽ و ﻋﺪمﮐﻔﺎﯾﺖ ﺳﻨﺠﺮﺷﺎه

ﺧﻮارزم ﺑﺮد و ﻣﻠﮏ ﺧﺮاﺳﺎن را ﺑﻪ ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎن ﭘﴪش ﺳﭙﺮد

ُﻣﻬﺮی ﺑﺮ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ زد.

)اﺑﻦاﺳﻔﻨﺪﯾﺎر۱۴۹/۲ :۱۳۸۶ ،؛ ﻗﻔﺲاوﻏﻠﯽ-۱۳۲ :۱۳۶۷،

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ

.(۱۳۰

 .۱آﻗﴪاﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ .(۱۳۶۲) .ﻣﺴﺎﻣﺮﺓ اﻻﺧﺒﺎر و

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﻣﺴﺎﯾﺮﺓ اﻻﺧﯿﺎر .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺜžن ﺗﻮران .ﺗﻬﺮان :اﺳﺎﻃﯿﺮ.

ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ از آﺷﻔﺘﮕﯽﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﮑﺴﺖ

 .۲اﺑﻦاﺛﯿﺮ ،ﻋﺰاﻟﺪﯾﻦ )۱۳۸۵ق( .اﻟﮑﺎﻣﻞ ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ .ﺑﯿﺮوت:

ﺳﻨﺠﺮ از ﻏﺰﻫﺎ ،ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﴎ ﺑﺮآورد ﮐﻪ ﺗﻔﺮق در ﻗﻠﻤﺮو و

داراﻟﺼﺎدر.

7ﺮﮐﺰﮔﺮﯾﺰی را در ﭘﯽ داﺷﺖ .ﻣﺆﯾﺪ آیاﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ از اﯾﻦ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و ﺑﺎ ﮔﺴﺴﺖ از ﻗﺪرت ﻣﺮﮐﺰی
ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن در ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﭘﯽاﻓﮑﻨﺪ .وی
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر را ﻣﺮﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﺿﻤﻦ ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺟﻬﺖ
ﮐﺴﺐ ﻗﻠﻤﺮو ﺑﯿﺸﱰ در ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ اﻗﺪام Cﻮد ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن آﺑﺎداﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر و ﺗﻮاﺑﻊ آن ﺑﻮد .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ وی روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻏﺰﻫﺎ ،ﻣﺤﻤﻮدﺧﺎن و
ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﻠﯿžﻧﺸﺎه و ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻔﺎﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و از ﺟﻤﻊﮐﺮدن ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﻨﺠﺮ در اﻃﺮاف ﺧﻮد
ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدﻧﺪ .ﻏﺰﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﺎﻗﺪ رﻫﱪی واﺣﺪ و اﻟﮕﻮی ﻣﻠﮏداری
و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫžورد ﻣﻠﻮک ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﻠﻤﺮو،

 .۳اﺑﻦاﺳﻔﻨﺪﯾﺎر .(۱۳۸۶) .ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﱪﺳﺘﺎن .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺒﺎس
اﻗﺒﺎل .ﺑﻪ اﻫﺘžم ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎﻧﯽ .ﺗﻬﺮان :ﮐﻼﻟﻪ ﺧﺎور.

 .۴اﺑﻦاﻟﻮردی ،زﯾﻦاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﻈﻔﺮ١٤١٧) .ق( .ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻦ
اﻟﻮردی .ﺑﯿﺮوت :داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.

 .۵اﺑﻦﺟﻮزی ،اﺑﻮاﻟﻔﺮج۱۴۱۲) .ق( .اﳌﻨﺘﻈﻢ ﻓﯽ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﳌﻠﻮک
و اﻻﻣﻢ .ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﻄﺎ .ﺑﯿﺮوت:
داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.
 .۶اﺑﻦﺟﻮزی ،ﺳﺒﻂ١٤٣٤) .ق( .ﻣﺮاه اﻟﺰﻣﺎن ﻓﯽ ﺗﻮارﯾﺦ اﻻﻋﯿﺎن.
اﻟﺠﺰء ﻋﴩﯾﻦ .دﻣﺸﻖ :داراﻟﺮﺳﺎﻟﻪ اﻟﻌﺎﳌﯿﻪ.

...

ﺑﺮﻗﺮار Cﻮد )اﺑﻦاﺳﻔﻨﺪﯾﺎر .(۱۳۴/۲ :۱۳۸۶ ،ﻣﺆﻟﻒ

ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﺆﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﻣﴩوﻋﯿﺖ
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ﻋﺒﺪاﳌﺤﻤﺪ آﯾﺘﯽ .ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

ﻓﯽ اوﺻﺎف ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻫﺮات .ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ اﻣﺎم .ﺗﻬﺮان:

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

 .۸اﺑﻦﻓﻨﺪق ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ زﯾﺪ .(۱۳۶۱) .ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﻬﻖ .ﺑﯽﺟﺎ:

 .۲۶ﺳﻮﻣﺮ ،ﻓﺎروق ،(١٣٨٠) .اﻏﻮزﻫﺎ )ﺗﺮﮐﻤﻦﻫﺎ( .ﺗﺮﺟﻤﻪ آﻧﺎدردی

ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻓﺮوﻏﯽ.

ﻋﻨﴫی ،ﺗﻬﺮان :ﺣﺎج ﻃﻼﯾﯽ.
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